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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att undersöka förskollärares möjligheter till 
kommunikation med icke svensktalande vårdnadshavare. Undersökningen är en 
intervjustudie med verksamma förskollärare, för att få en bild av hur verkligheten 
ser ut i förskolan. En studie som är genomförd i en medelstor stad i Sverige. 
Resultatet visar att olika uttrycksformer kan göra så missförstånd minskas när 
språkbarriären gör att den verbala kommunikationen inte fungerar fullt ut.  

De olika uttrycksformerna utifrån förskollärarna i studien skulle kunna vara 
kroppsspråket, översättningsappar, bilder och att en översättare översätter åt 
förskollärarna. Vi anser att det behövs forskning kring ämnet eftersom det är 
aktuellt och många uttrycker svårigheter i kommunikationen med vårdnadshavare 
när språkbarriärer finns. Men även för att vi själva har upplevt osäkerheten och 
verksamma förskollärares osäkerhet på hur man på bästa sätt ska kunna 
kommunicera med vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket. 
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1 Inledning 
Under de senaste decennierna har Sverige blivit ett samhälle som är präglat av 
mångkulturalitet. För skolväsendet och de som arbetar där innebär detta att svenska 
inte längre är det ända språket som förekommer och många av vårdnadshavarna 
behärskar inte det svenska språket fullt ut. Sverige är ett mångkulturellt samhälle 
och det började redan med arbetskraftsinvandringen på 1950-talet från stora delar av 
världen. Men i och med flyktingströmmen som började på 1990-talet och allas rätt 
till delaktighet i förskolans verksamhet krävs det mer av förskollärarna att samverka 
med alla vårdnadshavare (Lunneblad, 2018).  

1.1 Skolan i det mångkulturella Sverige 
År 2011 hade en 1/5-del av alla elever i skolan en invandrarbakgrund (Skolverket, 
2011). Den breda språk- och kulturbild som idag finns i Sverige ställer högre krav 
på lärare på alla nivåer i skolan på grund av att människor idag ofta behandlar 
invandrare som en homogen grupp men det är en heterogen grupp. Eftersom 
förskollärare inte bara möter barn med språkbarriärer utan även vårdnadshavare med 
språkbarriärer behövs det en stor variation i hur bemötandet sker. Språkbarriären 
kan då göra så att förskolläraren och vårdnadshavaren inte för-står vad den andra 
personen menar och det blir missförstånd och ett hinder i kommunikationen uppstår.   
Vår undersökninge visar även svårigheter som kan uppstå i kommunikationen när 
språkbarriärer gör att kommunikationen brister. Undersökningen tar fasta i 
läroplanen för förskolan genom “För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära 
och förtroendefullt sätt med hemmen” (Skolverket 2018, s.17). Förskolan ska på ett 
förtroendefullt sätt arbeta tillsammans med hemmen för att skapa de bästa 
förutsättningarna för barnen att utvecklas. För att kommunikation med 
vårdnadshavare som inte pratar svenska ska kunna utvecklas så kan förskollärare 
använda sig av flera olika hjälpmedel. Undersökningen visar på flera olika av dessa 
hjälpmedel som framkommit av intervjuer med åtta verksamma förskollärare 
(Skolverket 2018, s.17). 

De effekter som globaliseringen har haft på samhället har gjort att Sverige blivit ett 
allt mer internationellt samhälle med individer från flera olika etniciteter. Därför 
ställs det högre krav på förskollärarna att kunna se alla olika etniciteter och 
mångfalden i förskolan för att kunna göra alla vårdnadshavare lika delaktiga och 
inkluderade i den svenska förskoleverksamheten, när språkbarriärer gör att 
kommunikationen brister. Därför är det av vikt för förskollärarna att ha hjälpmedel 
som kan underlätta kommunikationen med alla vårdnadshavare. (Lunneblad, 2018). 
Genom att ta tillvara på den mångkulturalitet som råder i förskolan så kan förskolan 
skapa en gemenskap och förståelse för alla människors olika bakgrunder och att alla 
har lika värde oavsett vart du kommer från. Detta gör då att det ställer högre krav på 
förskollärare och att dennes kompetens är skicklig och föränderlig beroende på vilka 
olika vårdnadshavare de kommunicerar med. Att kunna ta tillvara på alla olika språk 
i förskolan främjar även barnens språkförståelse och ger vårdnadshavarna en väg in 
i gemenskapen som förskolan erbjuder (Gruber & Rabo, 2014). 
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2 Bakgrund 
Under det här kapitlet kommer ni att få läsa den forskning, litteratur och 
myndighetstexter som vi hittade om ämnet kommunikationen med icke 
svensktalande vårdnadshavare och vad det har för en betydande roll i förskolans 
verksamhet. 

2.1 Inte bara i Sverige 
Tidigare forskning som framkommit under arbetets gång är att det inte bara är 
Sverige som är ett samhälle som är präglat av mångkulturalitet. Lahman & Park 
(2004) skriver om en studie de gjorde i USA på två kinesiska och tre koreanska 
förskolor. Under de undersökningarna framkom det att vårdnadshavarna kände sig 
osäkra på hur de på bästa sätt skulle kunna vara hjälpfulla under barnens tid på 
förskolan på grund av språkbarriären. Därför kan paralleller dras till att det inte bara 
är i Sverige vårdnadshavare, barn och personal får möta varandra i förskolans 
verksamhet där de kommer från olika länder, kulturer och pratar olika språk. Chans 
(2018) artikel kan även styrka påståendet inte bara i Sverige genom att hen gjorde 
en studie i Nya Zeeland som påvisar att det är ett mångkulturellt land. Chan (2018) 
skriver specifikt om den kinesiska invandringen i Nya Zeeland och hur perspektivet 
på barnens utbildning utifrån vårdnadshavarnas vilja att anta sitt ursprungs kulturarv 
men även Nya Zeelands kultur. Även om undersökningen inte tar upp svårigheter i 
kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare så tar undersökningen 
upp invandringen och att det är en stor del av samhället i Nya Zeeland. Det går även 
att avläsa utifrån metoden att intervjuerna utfördes på olika språk och inte alltid på 
landets ursprungsspråk.  

 

2.2 Kommunikation mellan hem och förskola 
Detta avsnitt kommer gå igenom hur viktig kommunikationen med vårdnadshavarna 
är för att hem och förskola på ett förtroendefullt och tillitsfullt sätt ska kunna arbeta 
tillsammans och skapa en öppenhet. Även svårigheten att kommunicera med 
vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket för att bygga upp trygghet och 
delaktighet i förskolans verksamhet.  

Tolken i de formella samtalen är en nyckelperson för att få fram den information 
som man vill att vårdnadshavaren ska få. För att informationsutbytet mellan hemmet 
och förskolan ska fungera på ett korrekt sätt och ett sätt för vårdnadshavarna med ett 
annat språk än svenskan ska kunna orientera sig i förskolans okända värld använder 
förskolan tolk. Tolken används även för att vårdnadshavarnas frågor och 
funderingar ska komma fram till förskolan på ett utvecklande sätt (Markström & 
Simonsson 2018). Men vad händer om en tolk inte finns tillgänglig eller inte 
uppfyller de behov som den enskilda individen behöver, vad gör förskollärarna då? 
Jordan, Reyes-Blanes, Peel, Peel och Lane (1998) skriver om hur lärare kan få stöd i 
hur man kommunicerar med vårdnadshavare som kommer från andra kulturer. I 



 

3(32) 
 

artikeln beskriver de en fallstudie som är gjord på en latinamerikansk familj. 
Artikeln ger riktlinjer på två olika typer av kommunikationer man kan använda sig 
av i kommunikationen med vårdnadshavare. Samtalen kallas för ”Casual 
Conference” och ”Purposeful Conference” (Jordan et al. 1998. s, 142), som går att 
översätta till det som vi i Sverige kallar för formella och informella samtal. Där 
”Casual Conference” alltså menas med det informella samtalet där man snabbt 
informerar om hur dagen varit. En tolkning på detta kan vara att de samtalen ofta är 
till för att öka förståelsen och kunskapen om både varandra och barnen. Här har inte 
bara läraren möjligheter att prata om barnet, läraren kan även få en djupare 
förståelse i familjens kultur och etnicitet. Förskolläraren får även möjligheten att 
främja vårdnadshavarens delaktighet i utbildningen. ”Purposeful Conference” är det 
som vi kallar formella samtal, i dessa samtal har ofta lärare och förälder ett visst 
ämne i fokus. I Sverige kan de formella samtalen bland annat vara ett 
utvecklingssamtal eller ett inskolningssamtal i förskolan. 

Riktlinjerna ger lärarna hjälpmedel för hur lärare på ett positivt och främjande sätt 
interagerar och kommunicerar med vårdnadshavare som har en annan etnicitet. Men 
att samtidigt inte fastna i dessa riktlinjer och komma in i stereotypiska roller om hur 
familjer från vissa delar av världen ska vara är ett viktigt budskap i artikeln. Även 
om artikeln är mer än tjugo år gammal är den fortfarande aktuell inom ämnet och 
det går att associera till dagens samhälle (Jordan et al. 1998). Här är det enligt 
Jordan et al. (1998) lärarens förberedelser som är grunden i hur samtalet blir. 
Genom att ha en introducerande kontakt så kan det läggas ett positivt fundament för 
hur interaktionen senare fortgår. De skriver även om att flera olika metoder bör 
finnas till hands för att säkerhetsställa att kommunikationen blir så god som möjligt 
för de båda inblandade parterna. Läraren bör även se över vilket språk som är lättast 
för vårdnadshavare att förstå eller översätta från för att underlätta för båda parterna.  

För att kommunikationen ska kunna genomföras på ett förtroendefullt sätt måste 
läraren anstränga sig och engagera sig själv i de olika kulturella skillnaderna. Att det 
uppstår en misskommunikation i brist på erfarenhet är vanligt. Eftersom läraren inte 
har kunskaper eller erfarenheter av kulturen eller språket. Men genom att ett 
ordentligt grundarbete görs för att på ett välkomnade och intressant sätt främja 
kontakten och kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare gynnas 
samspelet mellan hem och skola (Jordan et. Al 1998). Många vårdnadshavare kan 
känna sig sårbara och obekväma i mötet med lärare, det kan bero på deras tidigare 
erfarenheter från förskolan. För att främja relationen med vårdnadshavare måste 
därför läraren först bli medveten om vad vårdnadshavaren har för erfarenheter, 
läraren måste vara öppen för deras frågor och funderingar. Det gäller för läraren att i 
mötet med vårdnadshavare anpassa sig, precis som när läraren anpassar 
klassrummet till hur barngruppen är. Miljön som dessa interaktioner utspelar sig i 
kan vara avgörande för hur vårdnadshavaren känner sig i mötet med läraren. Genom 
att använda sig av ett privat och bekvämt rum som till exempelvis ett konferensrum 
i verksamheten, där man kan sitta nära varandra, ha ögonkontakt utan andra fysiska 
faktorer som distraherar förbättrar interaktionen och öppenheten mellan 
vårdnadshavare och lärare. Eller om läraren har möjlighet till att åka hem till 
vårdnadshavaren där vårdnadshavare är i sin trygghetszon blir samtalen ofta lättare 
och mer trygga. Läraren ska låta vårdnadshavaren välja miljö för samtalet för att 
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undvika att de känner sig pressade eller att läraren är för privat och nyfiken (Jordan 
et al. 1998).  

2.2.1 Öppenhet och delaktighet 
Samtalet mellan vårdnadshavare och förskollärare ska sträva efter öppenhet och 
delaktighet där tryggheten är en central del för barnens bästa (Vuorinen, Sandberg, 
Sheridan och Williams, 2014; Harju & Tallberg Broman, 2013). Faran med att 
använda sig av ett för avancerat språk i kommunikationen med vårdnadshavarna 
eller ett språk som vårdnadshavarna inte förstår så kan det få en negativ inverkan på 
deras relation till både förskolan och förskollärarna (Harju & Tallberg Broman, 
2013). Det är viktigt som förskollärare att använda sig av sina kompetenser i 
samtalen med vårdnadshavarna oavsett på vilket sätt som samtalet sker på och vara 
öppen för nytänkande i sitt arbetssätt. Detta för att alla vårdnadshavare ska få 
samma möjlighet till delaktighet i sitt barns vistelse i förskolans verksamhet 
(Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams, 2014). Om språket i kommunikation 
inte är anpassat till vårdnadshavaren och eventuellt är för avancerat kan det göra att 
vårdnadshavaren känner sig undertryckt och hamnar i en underordnad position 
gentemot förskollärarna (Harju & Tallberg Broman, 2013). För att skapa öppenhet 
och samspel med hemmen bör även lärare regelbundet återkoppla och respondera 
till vårdnadshavare hur barnet har det, detta kan göras genom nyhetsbrev eller 
inbjudan att besöka verksamheten, då är det dock viktigt att förskollärarna bjuder in 
hela familjen eller dem i familjen som har en betydande roll för barnets utveckling. 
Många kulturer har en bredare familjekonstellation, där både äldre syskon och äldre 
familjemedlemmar har lika stor delaktighet i barnets utveckling som 
vårdnadshavarna (Jordan et al. 1998). 

2.2.2 Samverkan förskola hem, komplement till hemmet 
Engdahl & Ärlemalm- Hagsér (2015) skriver hur förskolan och hemmet ska arbeta 
tillsammans och komplettera varandra i barnets utveckling och fostran. Tillsammans 
ska hemmet och förskolan arbeta för att barnen ska bli ansvarskännande individer 
och samhällsmedborgare, detta börjar redan vid det första mötet som 
vårdnadshavaren har med förskolan. I de vanligaste fallen ingår detta i 
introduktionsperioden där både barnet och vårdnadshavaren blir introducerade till 
verksamheten och deras rutiner. Enligt Skolverket (2013) kräver 
inskolningsprocessen olika mycket av förskollärarna beroende på hur mycket 
kunskap som vårdnadshavarna har av förskolans verksamhet i Sverige och det 
svenska språket. I en fokusgruppsintervju nämns det även att förskollärarna har ett 
dubbelt arbete genom att de då även behöver försöka förklara deras verksamhet för 
vårdnadshavarna. Därför kan det underlätta för förskollärarna i förskolans 
verksamhet om de kan få ta del av varandras erfarenheter och idéer inom ämnet. 

Engdahl & Ärlemalm- Hagsér (2015) skriver att det är förskollärarens ansvar att 
dessa möten och mötesplatser blir inkluderande och allas olikheter blir respekterade. 
Idag är det en stor grupp med barn i förskolan som har vårdnadshavare med ett 
annat modersmål än det svenska språket, därför är det extra viktigt att ha 
fortlöpande samtal med dem så att även de känner sig involverade. Och på ett 
förtroendefullt sätt arbeta tillsammans för att skapa ett gynnsamt komplement till 
hemmet. Det är även med vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska 
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viktigt hur förskollärare kommunicerar med dem för att deras trygghet ska byggas 
upp. Vidare skriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att ett hjälpmedel som 
förskollärare kan använda sig av i samarbetet med hemmet är att kontinuerligt och 
fortlöpande synliggöra verksamheten för vårdnadshavare, detta kan göras genom 
pedagogisk dokumentation där verksamhetens olika aktiviteter dokumenteras och 
utgör ett underlag för att möjliggöra diskussioner med vårdnadshavarna om 
förskolans kvalitét. Vårdnadshavare ska ha rätten till insyn i verksamheten och 
rätten till att påverka verksamheten. Verksamheten ska bjuda in till ständig 
samverkan med vårdnadshavare, då är det av vikt att man på flera olika sätt kan 
kommunicera med vårdnadshavarna även de vårdnadshavare som inte pratar det 
svenska språket.  

Olsson (2017) skriver att förskolan går under det som kallas för omvänt 
skaderekvisit vilket betyder att förskollärare som arbetar i förskolan står under en 
stark sekretess och tystnadsplikt. Detta innebär att de inte får föra några uppgifter 
gällande barnet vidare till obehöriga. Detta står även i skollagen. Även uppgifter om 
barnets närstående, anhöriga och barnets personuppgifter går under samma starka 
sekretess. Olsson (2017) skriver även att personal inom förskolan ofta får en tät 
kontakt med vårdnadshavare. Vårdnadshavare berättar ofta mycket om sina barn 
men även om familjen i exempelvis hallen eller vid utvecklingssamtal. Detta ställer 
enligt Olsson (2017) mycket höga krav på personalen att hantera tystnadsplikten 
som råder inom förskolan på ett korrekt sätt. Samtidigt får personalen ofta en större 
möjlighet att förklara vad som egentligen menas med sekretessen och 
tystnadsplikten i förskolan. Vårdnadshavarna kan även öppna dörrar för 
förskolepersonalen att kunna gå förbi sekretess och tystnadsplikt genom att de ger 
sitt samtycke till informationsutbyte. 

Avslutningsvis kan man säga att förskolan och hemmet ska vara komplement till 
varandra, och stödja varandra i barnets utveckling. För att detta ska kunna ske måste 
förskolan präglas av en öppenhet och delaktighet så vårdnadshavarna känner sig 
välkomna att delta i verksamheten. Detta kan ske på olika sätt men det är viktigt att 
förskollärarna anpassar informationsutbytet till vårdnadshavare som inte behärskar 
det svenska språket fullt ut för att underlätta och göra missförstånd mindre. 

2.3 Vårdnadshavare en större roll 
Vidare skriver Tallberg Broman (2009) vilken roll vårdnadshavarna i dagens 
verksamhet har fått. Vårdnadshavare har idag fått en större och mer delaktig roll i 
förskolans verksamhet, genom att inkludera vårdnadshavare i verksamheten så kan 
barnets utveckling och lärande öka. Vårdnadshavarna får även se och uppleva vad 
barnen får uppleva och därmed kunna vara med och påverka förskolans verksamhet. 
Tallberg Broman (2009) tar även upp både vårdnadshavare och elevers delaktighet 
där det är vårdnadshavarens delaktighet som kan stärka barnens röst och inflytande i 
verksamheten. För att både förskollärare och vårdnadshavare ska känna sig 
förstådda och kunna bygga upp ett samarbete, behövs det hjälpmedel i 
kommunikationen med vårdnadshavarna som inte pratar svenska. Detta för att även 
de ska känna sig involverade och delaktiga i förskolans verksamhet. I nästa avsnitt 
uppmärksammas vad en fördelaktig kommunikation med vårdnadshavare gör för 
barnens utveckling och lärande. 
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2.4  Betydelsen av tryggheten 
Genom att en fördelaktig kommunikation uppstår mellan vårdnadshavare och 
förskollärare kan en trygghet för vårdnadshavare skapas, vilket ofta resulterar i att 
de känner sig trygga med förskolan. Det kan sedan leda till att tryggheten överförs 
till barnen och barnens utveckling och lärande kan då utmanas. Delaktighet i 
förskolan är en väsentlig del i förskolans verksamhet för att främja barnens 
utveckling och skapa tillitsfulla relationer (Arnold, Zeljo & Doctoroff, 2008). 

Det är av stor vikt för barnens lek och lärande att de har en trygghet och en trygg 
anknytning till förskollärare och pedagoger i förskolan då de gynnar barnens 
utveckling och lärande. Andelen förskolebarn med ett annat modersmål än svenska 
har ökat och därmed vårdnadshavare i förskolan som har ett annat modersmål än 
svenska. Därför är det extra viktigt att som förskollärare kunna erbjuda dem en 
verksamhet som är öppen för alla och att alla får samma möjligheter att utvecklas 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012). Det finns två olika nivåer i 
kommunikationen med vårdnadshavarna för att även de ska känna en trygghet och 
få en tillitsfull relation till förskolan. Den grundläggande och praktiska nivån har 
med barnets vistelse att göra och i den abstrakta nivån är det kommunikationen om 
hur själva organisationen, förskolans värden och normer förmedlas. Att 
kommunikationen fungerar på den här nivån är avgörande för hur förståelsen, 
respekten och samsynen mellan parterna fungerar. Eftersom förskolan är en arena 
för mångkulturalitet med flera olika etniciteter och språk är det viktigt som 
förskollärare att förstå hur kommunikationen med vårdnadshavare som inte talar det 
svenska språket skapar de bästa förutsättningarna för barnen. Språkförbistringar kan 
skapa en oro hos båda parterna och hur man kommunicerar både i det verbala 
språket och i det skriftliga språket är avgörande för hur vårdnadshavarnas trygghet 
är till förskolan. Att även i det skrivna språket använda sig av lättare meningar för 
att minska missförstånd och misstro. Detta eftersom det kan gynna vårdnadshavare 
som inte pratar det svenska språket och det kan då underlätta förståelsen. Det kan 
även underlätta för båda parterna att kommunicera om förskollärarna tar hjälp av en 
tolk för att en trygghet ska skapas (Broberg, Hagström och Broberg 2012). 

Efter en djupare inblick i hur betydelsefull tryggheten och anknytningen mellan 
vårdnadshavare och förskollärare är för barnen utvecklas detta vidare och 
uppmärksammas att kommunikation är mer än bara ord, det kan till exempel handla 
om kroppsspråk och hur denna kommunikationsform kan yttra sig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7(32) 
 

2.5 Mer än ord 
Redan för tjugo år sedan skrevs det om den verbala och ickeverbala formen av 
kommunikation. Den icke verbala kommunikationsformen innehåller kroppsspråk 
som exempelvis gester, mimik, kroppshållning, kroppsutrymme och beröring. Det är 
delar som kan påverka hur andra människor uppfattar vad det är den andra vill 
uttrycka. Kroppsspråk kan förstärka, utveckla eller göra så att ett jobbigt ämne 
kanske inte känns lika jobbigt genom att exempelvis le mot mottagaren. I många fall 
så är dock kroppsspråk inte påverkningsbart som att rodna (Dimbleby och Burton 
1999). Kroppsspråk kan vara problematiskt eftersom de olika delarna i den 
ickeverbala kommunikationen kan betyda olika saker beroende på vart man kommer 
från. Alltså olika kulturer och etniska bakgrunder kan ha olika kroppsspråk med 
samma mening som exempelvis att stå nära och tätt intill när man kommunicerar 
med varandra. Att stå nära och tätt intill den man pratar med är vanligt i 
Mellanöstern, men här i västvärlden tycker människor vanligtvis inte om den direkta 
och nära kontakten med en person som man inte känner. Kroppsspråket kan variera 
beroende på vilken etnicitet eller kultur man har. Vilket kan det bli problematiskt 
och leda till missförstånd (Dimbleby och Burton 1999). Innan vi ens har sagt ett ord 
har vårt kroppsspråk talat, där exempel våra ansiktsuttryck kan uttrycka olika 
känslor såsom ilska, glädje, sorg och många fler. När vi talar, kommunicerar verbalt 
så använder vi oss av gester och kroppshållning som antingen kan ersätta det 
verbala såsom när ett nej ska framföras till en mottagare eller att kroppsspråket kan 
förstärka något som sägs (Rempland 2004). Den verbala kommunikationsformen 
som inte bara handlar om vilka ord som används i talet utan även paraspråket, alltså 
att olika meningar kan få olika betydelser genom att betona olika stavelser och delar 
i meningen. Men något som även påverkar betydelsen i den verbala 
kommunikationen är när ord som kan ha samma betydelse sätts in i ett sammanhang 
(Dimbleby och Burton 1999).  

Sammanfattningsvis kan det vara viktigt att kombinera den verbala och icke verbala 
kommunikation med vårdnadshavare som inte pratar svenska för att öka chansen till 
att en förståelse sker. Fortsättningsvis tas det digital verktyget upp och hur det kan 
tillämpas i förskolans verksamhet. 

 

2.6 Vad är digitala verktyg 
I dagens förskoleverksamhet så är användandet av digitala läromedel större än det 
var tidigare. Läroplanen för förskolan (2018) uttrycker förskollärares rättigheter och 
skyldigheter till att använda digitala läromedel i sitt arbete. En lärplatta skulle kunna 
användas som en dator som de kan hålla i handen där förskollärarna kan ta bilder, 
spela in videoklipp och där förskollärarna kan dokumentera barnen i barngruppen. 
Lärplattan kan även användas till specifika intresseområden där appar kan laddas 
ner för att användas och materialet som samlas in med lärplattan kan användas som 
diskussionsunderlag både för kommunikation med vårdnadshavare men även under 
utvecklingssamtal och liknande för att visa vårdnadshavare vad som har hänt på 
förskolan (Nilsen 2014). Digitala verktyg kan användas som ett lärverktyg men även 
ett hjälpmedel så att vårdnadshavare kan få en insyn vad som händer på förskolan. 
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Det digitala verktyget behöver inte endast vara bundet till ett rum utan verktyget kan 
även tas med ut i verksamheten (Andersson u.å.) 
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3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att uppmärksamma olika typer av hjälpmedel utifrån 
förskollärares erfarenheter i kommunikationen mellan förskollärare och 
vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska, när tolk inte finns tillgänglig. 

3.1 Frågeställning 
Vad upplever förskollärare att de kan använda sig av för hjälpmedel i 
kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare med ett annat språk än det 
svenska språket, när tolk inte finns tillgänglig. 



 

11(32) 
 

  



 

12(32) 
 

4 Metod 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom tillvägagångssätten i utformningen av 
undersökningen och hur undersökningen gick till. 

4.1 Val av metod och genomförande 
I vår studie söker vi efter kvaliteter som går att överföra till andra och en djupare 
förståelse för syftet då det inte finns så mycket tidigare forskning. En kvalitativ 
metod valdes som enligt Denscombe (2018) är när ord och bilder samlas in i form 
av en datainsamling som går ut på att urskilja händelser som både skiljer sig åt och 
vilka likheter som finns. I undersökningen kommer vi att samla in data för att kunna 
få förskollärares olika erfarenheter och sedan sammanställa deras erfarenheter för att 
kunna öka kunskapen om kommunikation med vårdnadshavare som inte pratar 
svenska. Allwood och Erikson (2017) skriver även att kvalitativ som metod bygger 
på en strävan att utöka förståelsen för olika fenomen, som vi gör i undersökningen.  

4.1.1 Teoretiskt perspektiv 
Undersökningen är inspirerad av fenomenologin genom att vi vill uppmärksamma 
förskollärares tidigare erfarenheter, upplevelser och kunskaper om hur de på bästa 
sätt kommunicerar med vårdnadshavare som inte pratar svenska. Allwood och 
Erikson (2017) skriver att fokusen i fenomenologin ligger på att upplevelser och 
erfarenheter utifrån individens perspektiv undersöks. Det här är även något som 
Bengtsson (2001) trycker på, att fenomenologin är att låta fenomenen och 
undersökningsobjektens beskrivningar av sina erfarenheter styra undersökningens 
resultat. 

4.2 Undersökningsgrupp 
Vi valde att intervjua verksamma förskollärare för att få fram deras erfarenheter och 
idéer inom ämnet kommunikation med vårdnadshavare som inte pratar svenska. Vi 
skrev ett missiv (se bilaga 1) och kontaktade först tio rektorer där vi fick svar från 
fyra stycken att vi fick komma på intervjuer, en rektor tackade nej till intervjuer och 
fem har inte svarat på vårt missiv. Vi kontaktade även tre förskollärare privat för 
intervjuer och de tackade ja. Vi har fått åtta intervjuer totalt. 

4.3 Intervju 
Eftersom vi valde en kvalitativ metod som inspirerats av fenomenologin, valde vi att 
använda oss av intervju som metod för att samla in den empirin vi behövde för att få 
svar på vår frågeställning. Vi valde att genomföra intervjuer för att kunna få en 
djupare förståelse av förskollärarnas erfarenheter om kommunikationen med 
vårdnadshavare som inte pratar svenska. Genom att använda oss av intervju som 
metod är det lättare för både den som intervjuas och oss att få en större inblick i 
både uppfattningar, åsikter och erfarenheter. Det blir även lättare att förstå mer 
komplexa frågor som kräver en mer ingående förklaring om hur saker fungerar. 
Denscombe (2018) skriver även att genom intervjuer så kan man få mer 
privilegierad information genom att man får möjligheten att intervjua personer som 
är verksamma och nyckelpersoner i det man undersöker, dessa personer kan även ge 
värdefulla inblickar i det som man valt att undersöka.  
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En semistrukturerad intervjuform valdes, där öppna och färdigstrukturerade frågor 
med följdfrågor utefter deltagarnas svar användes. Denscombe (2018) skriver även 
att använda sig av semistrukturerade intervjuer gör det lättare för respondenten för 
att hen kan prata mer fritt och kan utveckla sina tankar, funderingar och 
erfarenheter. 

Vi valde 5 stycken intervjufrågor (Se bilaga 3) för att få den insamlade datan så 
fokuserad som möjligt på vårt syfte. I vårt syfte och frågeställningar så fokuserar vi 
på förskollärares erfarenheter inom ämnet, därför handlar första frågan om just vad 
de har för erfarenheter att kommunicera med vårdnadshavare som inte pratar 
svenska. Den andra frågan handlar om vilka svårigheter som finns för att 
uppmärksamma förskollärarna om vad det är vi söker efter i intervjuerna. Den tredje 
och fjärde frågan handlar om hur förskollärarna kan underlätta kommunikationen 
med exempelvis något hjälpmedel eller om de har något tillvägagångssätt som 
underlättar och hjälper förskollärare i kommuniceringen med vårdnadshavare som 
inte pratar svenska. Den femte frågan är till för att öppna upp för förskollärares 
frågor och tankar inom ämnet där de kan väcka nya tankar för oss. Genom att 
använda oss av färdiga grundfrågor till samtliga intervjuer blir det även lättare att på 
ett korrekt sätt analysera och kategorisera intervjuerna.  

Denscombe (2018) skriver om fördelarna med att använda sig av personliga 
intervjuer som metod, och de uppfattningar och synpunkter som kommer fram i 
intervjun kommer endast från en person utan påverkan från andra. Men även att det 
är lättare att kontrollera och arrangera personliga intervjuer. Den sista fördelen med 
personliga intervjuer är att det blir lättare att bearbeta den insamlade datan när det är 
färre personer med och i vårt fall är det endast är två personer som kommer att höras 
i inspelnings filerna. Detta eftersom vi har valt att använda oss av en intervjuledare 
som ställer frågor och eventuella följdfrågor. Det är samma intervjuledare till alla 
intervjuer för att få så lika intervjuer som möjligt. Den som inte är intervjuledare 
sitter med i intervjun och antecknade stödord för att senare förenkla analysarbetet. 
Ljudupptagning av intervjuerna och transkribering kommer att användas eftersom vi 
då kan få en verklig bild av vad som sägs i intervjuerna men även för att kunna gå 
tillbaka i intervjun och lyssna igen samt läsa transkriberingarna som finns sparade 
under arbetets gång och som sedan raderas när arbetet är färdigt och inskickat. 
Denscombe (2018) skriver nämligen att det är lätt för missförstånd och feltolkningar 
att uppstå i intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Något som dock kan missas när 
det endast är ljudupptagning i intervjuer är respondentens kroppsspråk som kan 
förstärka innebörden i ett påstående.  

4.4 Bearbetning 
Bearbetningen av den insamlade datan började med att vi transkriberade 
intervjuerna. I 

Transkriberingarna har vi valt att ta bort utfyllnadsord som exempelvis “ehh” och “ 
åhh” men även tagit bort meningar som inte är fullständiga. Alltså har vi skrivit 
transkriberingarna i vardagsspråk för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Vi satt tillsammans och urskilde kategorier utifrån frågeställningen: Vad upplever 
förskollärare att de kan använda sig av för hjälpmedel i kommunikation mellan 
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förskollärare och vårdnadshavare med ett annat språk än det svenska språket när 
tolk inte finns tillgänglig? Kategorierna kunde börja urskiljas under tidens gång och 
under intervjuerna, kategorierna framkom även när likheter och skillnader i vad 
respondenterna svarat på intervjufrågorna (Se bilaga 3) efter att alla intervjuer var 
färdigställda. Genom att sammanställa kategorierna och respondenternas utsagor 
kunde vi hitta hjälpmedel som var liknande i hur man kommunicerar med 
vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket eller när en språkbarriär gör så 
att kommunikationen blir lidande och information blir missuppfattade eller 
utelämnad. Genom att vi valde att intervjua verksamma förskollärare med olika 
mycket erfarenhet i olika områden så kan vi se att det finns en överförbarhet till 
förskollärare i liknande situationer på andra förskolor men även att resultatet är 
trovärdigt eftersom respondenterna är verksamma i förskolan. Eftersom vi använt 
oss av förskollärare och inte någon annan yrkesgrupp så kan vi påstå att 
undersökningen är pålitlig och har en tillförlitlighet. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Björkdahl Ordell (2016) har gjort en tolkning av Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska 
forskningsprinciper. Även om texterna har blivit ersatta av God forskningssed av 
Vetenskapsrådet (2017), anser vi att det är viktiga punkter att uppmärksamma när 
forskning utförs. Under insamlandet av empirin och analys av den insamlade 
empirin i undersökningen har vi därför tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Vi tar hänsyn till informationskravet genom att förskollärarna som vi valt att 
kontakta och intervjua har innan fått information om vad studien kommer innebära 
och vad syftet med studien är. Vi mailade även ut ett missiv (Se bilaga 1) där syftet 
med intervjun framgick. Deltagarna i intervjuerna har själva fått bestämma om de 
vill delta i studien enligt samtyckeskravet. Innan intervjuerna fick även deltagarna 
skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2) som innebär att dom gett sitt 
medgivande att vara med i intervjuerna och vad den insamlade empirin ska syfta till. 
Den insamlade empirin kommer behandlas enligt konfidentialitetskravet, vilket 
menas med att det inte kommer vara synligt vilka det är som deltagit eller från 
vilken förskola respondenten kommer från. Det kommer inte finnas några namn 
eller annat som kan göra så att personernas identitet kan avslöjas. Både rektorer och 
förskollärare på förskolorna vi varit och intervjuat på, har innan meddelats vad den 
insamlade empirin kommer att användas till enligt nyttjandekravet, även genom 
både missiv (Se bilaga 1) och samtyckesblanketten (Se bilaga 2).  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskning ska bedrivas med öppenhet och insyn 
från utomstående. Därför kommer det som används i undersökningen vara med i 
både resultat och bilagor. Resultatet kommer utgå från intervjuerna och kommer 
därmed att bli sanningsenliga, och grunda sig på vår empiri och inte på andras 
forskning. Vetenskapsrådet (2017) skriver om integritet och identitet och att man 
inte ska undanröja detta i forskningar. I vår undersökning kommer namnen på 
respondenterna i intervjuerna tas bort för att inte häva deras integritet eller identitet. 
Intervjuerna är helt anonyma detta för att inte äventyra konfidentialiteten eller 
GDPR lagen efter avslutade studier. Studier och forskningar bör vara fördomsfria 
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(Vetenskapsrådet, 2017), i vår forskning kommer vi sträva efter att vara fri från 
fördomar och endast innehålla det material som tagits in i empirin för att kunna göra 
en rättvis bedömning av materialet. Vetenskapsrådet (2017) skriver om vikten i att 
informationen och samtycket blir tydlig för undersökningsobjektet. Därför blir 
deltagarna i intervjuerna som tidigare skrivet både informerade om vad intervjun 
kommer handla om men även att de själva får bestämma om dem vill vara med. 
Innan intervjuerna började sa vi även en gång till vad studien syftade till men även 
vad det insamlade materialet skulle användas till. Respondenterna har alltså både 
fått informationen skriftligt och muntligt innan inspelningen började enligt 
nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

Det står inte något om de fyra etiska forskningsprinciper i God forskningssed av 
Vetenskapsrådet (2017) men det tar upp de viktiga aspekterna i samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta genom att 
forskare exempelvis måste få ett medgivande för att göra en undersökning på någon, 
som forskare måste hen även informera den som undersöks, undersökning måste 
präglas av konfidentialitet där undersökningsobjekten får vara anonyma och 
undersökningens nyttjandeområde tydliggörs för de som undersöks. 

4.6 Rimlighet 
Vi anser att undersökningen undersöker det som vi påstår i vårt syfte, detta med 
hjälp av att vi använt oss av intervjuer som haft frågor som varit kopplade till syftet. 
Undersökningen ger en delvis rättvis bild av verkligheten eftersom den är gjort på 
olika förskolor men endast i en kommun så vi kan inte generalisera våra resultat. 

Resultatet i undersökningen ger inga konkreta svar på hjälpmedel men det visar på 
olika arbetssätt i kommunikation med vårdnadshavare som inte pratar svenska. 
Arbetssätt som kan skapa en förståelse mellan vårdnadshavaren och förskollärarna. 
Vårt mål är att resultatet går att applicera på flera olika förskolor som är i samma 
situationer men vi kan inte anta att resultatet passar alla eftersom både 
vårdnadshavare och förskollärare är olika individer och för att arbetssättet måste 
individanpassas och anpassas efter förutsättningarna som olika verksamheter har. 
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5 Resultat och analys 
I följande resultatkapitel är det en sammanställning av vad respondenterna har för 
erfarenheter i kommunikationen med vårdnadshavarna som pratar ett annat språk än 
svenska. Men också vad respondenterna har för hjälpmedel för att kommunicera 
med vårdnadshavare när språkbarriärer gör att kommunikationen brister. Fler av 
respondenterna uttrycker även att det är viktigt att tänka på att många 
vårdnadshavare kan ge skenet av att de förstår men att de inte gjort det.  

“Ja men precis. För jag upplever ofta att dom ger skenet av att dom 
förstår men sen förstår man att; nej du har inte förstått vad jag har 
sagt, även om du ger skenet av det”- Respondent 5 

Därför är det centralt att förskollärare verkligen försäkrar sig om att den givna 
informationen nått ut. Men också att man måste vara lyhörd gentemot 
vårdnadshavarna och vara uppmärksamma på vad varje individ behöver. Alla är 
olika och behöver olika former av stöttning in i förskolan. Genom att använda sig av 
en kombination av olika uttrycksformer kan förskollärare göra att kommunikationen 
underlättas.  

I undersökningen framkom det de svårigheter som kan finnas i kommunikationen 
med vårdnadshavare som inte pratar svenska. Det kan exempelvis vara, som vi 
skrev innan, hur vårdnadshavare ger skenet av att de har förstått vad förskollärarna 
menar fast de inte har gjort det. Eller hur förskollärarna inte får ha för höga 
förväntningar på de vårdnadshavare som inte har någon tidigare erfarenhet med det 
svenska skolväsendet och att ofta så har de vårdnadshavare som inte pratar svenska 
andra kulturer och seder. Det kan enligt respondenterna göra så att vårdnadshavare 
har en annan förväntning av förskolan än vad den svenska förskolan faktiskt är.  

“Svårigheterna, där kommer kultur in mycket för att dom inte har 
erfarenheter av en svensk förskola. Och vad vi förväntar oss av dom 
eftersom föräldrarna själva inte varit på en svensk förskola för har 
man en svensk familj har ofta föräldrarna varit i verksamheten… Vad 
en förskola är och vad vi gör och att det är en form av utbildning att 
det inte bara är barnpassning. För det är många som tolkar oss så, 
ofta kan man bli behandlad som en barnflicka. Det beror på varifrån 
dom kommer och vad dom har för erfarenheter av de som tar hand 
om deras barn”-Respondent 2 

Sammanfattningsvis är det viktigt att som förskollärare kunna se alla olika individer 
och förstå att alla kommer från olika bakgrunder med olika syn på vad förskolan är 
för något och vad det innebär men även att man som förskollärare försäkrar sig om 
att informationen man givit till vårdnadshavaren verkligen har blivit förstådd och att 
man förstår vårdnadshavarnas tankar och funderingar. 

5.1 Kroppsspråk 
Flera av respondenterna nämner att kroppsspråk i form av gester, ansiktsuttryck och 
teckenspråk kan underlätta i kommunikationen med vårdnadshavarna. Men även att 
de kan användas som hjälpmedel när det finns en språkbarriär. Respondent 2 säger 
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att det kan underlätta för förskollärarna att skapa en förståelse i vardagssituationer 
genom att använda tecken. Även när infobrev ska skickas ut blir förståelsen inte 
alltid lika stor så då kan förskollärare använda sig av teckenspråk i förklaringen av 
brevet för att en förståelse ska skapas. 

“Vardagen, i vardagssituationer är det liksom teckenspråk…Då 
försöker vi så gott vi kan med tecken och visa o förklara”- 
Respondent 2 

Respondenterna 1 och 3 påvisar även att kroppsspråket kan användas för att kunna 
förmedla exempelvis känslor som att vara rädd eller obehag genom att barnets 
stövlar inte passar. Det kan underlätta i kommunikationen att visa och peka på olika 
föremål som är svårare att förklara med ord när språkbarriären gör det svårare med 
kommunikationen. Respondent 1 uttrycker även att kommunikationen blir lättare 
vid interaktionen ansikte mot ansikte. Genom ansiktsuttryck kan vi människor läsa 
av varandras känslor exempelvis om man har förstått varandra eller inte.  

“Så det är hjälpmedel med olika föremål och sen är det ju nästan 
som en social berättelse utan ord, om man säger så här att man inte 
säger något utan visar och sen med ansiktsuttryck; om man är rädd 
så visar man att man är rädd, och kallt visar man det, ont i magen, 
hungrig så visar man det, med kroppsspråk” - Respondent 1 

“visa, berätta använda kroppsspråk, som liksom, nu är stövlarna för 
små, liksom att man kan visa med de går inte att få på dom, att man 
verkligen får försöka vara kreativ i att använda de vi har “ - 
Respondent 3 

Respondent 7 uttrycker även gester och teckens ersättningsförmåga av vissa ord så 
förklaringar kan ges runtom språkbarriären som finns för att underlätta i 
kommunikationen. Genom användning av kroppen och visa med hjälp av 
kroppsspråket i kommunikationen med vårdnadshavare som inte pratar svenska kan 
det underlätta för både vårdnadshavare och förskollärare. Genom att testa sig fram 
om vad som fungerar menar respondent 5 att förståelsen kan underlätta mellan de 
båda parterna.  

“Vissa ord kan man alltid översätta med tecken, och att man vågar 
försöka förklara”- Respondent 7  

“Alltså det är väl det här att man inte ska krångla till det, gör det 
inte så himla avancerat liksom. Testa! Vad kan gå fel. Använd 
kroppen, alltså sitt kroppsspråk”   - Respondent 5  

Respondenterna 4,6 och 8 nämner inget specifikt om kroppsspråk i hur förskollärare 
kan underlätta kommuniceringen med vårdnadshavare som inte pratar svenska. Men 
de lyfter då istället fram värdet av appar och bilder i kommunikation med 
vårdnadshavare som inte pratar svenska.  

Sammanfattningsvis kan det utläsas att fem av åtta respondenter nämner 
kroppsspråkets betydelse för en lättare kommunikation med vårdnadshavare som 
inte pratar svenska genom att det kan öka förståelsen mellan de båda parterna. De 
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beskriver även hur kroppsspråk kan ha en ersättningsförmåga till vissa ord och 
hjälpa till i kommunikationen i vardagen. 

5.2 Digitala verktyg och bilder 
Alla respondenterna förutom respondent 2 beskriver hur man kan använda sig av 
bilder och bildstöd i verksamheten för att underlätta kommunikation med 
vårdnadshavare som inte pratar svenska. Bilderna som används kan vara både 
fysiska bilder med konkreta föremål på eller bilder på lärplatta. Bilderna kan 
användas för att beskriva vad barnet gjort under dagen eller användas för att 
underlätta i kommunikationen när språket gör att missuppfattningar kan ske. 

“Jag har använt mycket ipad, tagit mycket bilder under dagen, allra 
helst i början för att visa precis vad vi gör, hur en dag ser ut, sen så 
vi har bildstöd i verksamheten. Vi använder oss av bilder och då kan 
man visa hur vår dag ser ut och vad vi gjort lite enkelt för 
vårdnadshavarna” - Respondent 4  

Respondent 6 beskriver gack kort och att det är deras form av bildstöd där det är 
grafiska bilder som kan hjälpa till i kommunikation för att förklara någots innebörd. 
De får deras gack kort från hemsidan som heter widgitonline där de kan utforma 
egna kort som är anpassade till just deras avdelning.  

“Vi använder oss av gack kort eller att vi använder oss av takk…. de 
är grafiskt hjälpmedel, tänk dig takk fast i bilder, så det kan vara 
bilder på   gummistövlar och regndroppar, eller så” - Respondent 6 

Respondent 5 uttrycker dessutom hur bilder kan göra det lättare för både 
vårdnadshavare och förskollärare att kommunicera om något behövs tas med till 
förskolan, som extra kläder eller att något klädesplagg är borttappat. Men även att 
man kan använda exempelvis en telefon för att googla upp hur ett klädesplagg ser ut 
och visa vårdnadshavarna 

“Jaa, eller bara Google, googla fram en bild på exempelvis vantar “ 
- Respondent 5  

Respondent 1 uttrycker hur det kan bli svårigheter i kommunikationen när man inte 
förstår varandra fullt ut. Detta kan vara allt får kläder till att barnet inte äter något 
specifikt. Respondenten ger ett exempel på detta genom en kort berättelse.  

“Sen är det bilder på lärplattan. Vi har ju vårdnadshavare eller barn 
som inte äter kött eller fläskkött då var det svårt för vi hade kalkon 
pålägg och kyckling pålägg och då visste dom inte vad kalkon var. 
Först sa dom nej nej nej inte kalkon för dom visste inte vad det var. 
Men sen när jag visade dom en bild på kalkon så, sa dom; jaa kalkon 
det är okej, bara bra. Det får dom äta. Det var ett exempel på hur vi 
kan använda oss av bilder i kommunikationen. Det använder vi oss 
mycket av, bilder och kroppsspråk. Och det funkar” - Respondent 1  

Även respondent 8 använder sig av bilder i verksamheten för en känsla av 
tillhörighet och gemenskap ska infinna sig hos alla. Genom bilder på flaggor och 
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ord från respektive språk och land på väggarna. De använder sig mycket av bilder i 
veckobrev till vårdnadshavarna för att beskriva vad barnen gjort i verksamheten.  

“Och då är dom också inne lite i miljön och ser och ibland så har 
man till exempel satt upp flaggor från vilka länder vi har barn och så 
och kanske några ord och de kan ju räcka med att dom ser oh där 
sitter vår flagga att jaha vi räknas här eller då blir dom stolta och 
glada att vi tillhör eller dom ser mitt barn också, de kan räcka med 
en sån grej för att dom ska känna sig att dom är välkomna”- 
Respondent 8  

Respondent 1, 3 och 7 nämner osäkerheten med översättningsappar på grund av 
förmågan med att de blir felöversatt. Respondent 3 nämner nämligen att hen 
översatte något från engelska till svenska och hur fel det blev och att det blev en 
annan betydelse än vad som skulle sägas. Men att hen använder sig av 
översättningsappar när tolk inte finns tillgänglig eftersom att det inte finns något 
specifikt de kan använda sig av för att underlätta kommunikationen.  Respondent 7 
har också haft en sådan upplevelse där det blev en översättning som inte riktigt 
stämde överens med vad det egentligen skulle förmedla. 

“För jag har till exempel fått skickat till mig från en mamma att dom 
inte kom till förskolan. Men vid översättningen i appen blev det att; 
han inte kommer till lekhagen idag.” - Respondent 7 

För att summera kategorin så används digitala verktyg i form av olika sorters bilder 
i kommunikation med vårdnadshavare som inte pratar svenska för att en djupare 
förståelse mellan parterna ska skapas. Men även hur digitala verktyg i form av 
översättningsappar kan vara ett osäkert verktyg på grund av dess opålitlighet i 
översättningen 

Respondent 2 nämner ingenting om bildstöd eller att appar kan användas i 
kommunikationen med vårdnadshavare som inte prata svenska. Men respondenten 
uttrycker istället att en föräldraaktiv inskolning kan underlätta för de 
vårdnadshavare som inte pratar svenska. En föräldraaktiv inskolning är när 
vårdnadshavarna är med i tre dagar och får se klimatet i förskolans verksamhet och 
hur personalen på förskolan är genom att skapa sig egna erfarenheter och 
uppfattningar om förskolans vardag.  

“för dom får ju uppleva själva hur en dag ser ut och ser hur vi 
agerar och vi ser hur dom möter deras barn i….så de är ju 
jätteviktigt, då är ju den inskolningsmetoden den bästa att dom är 
med i liksom en halv dag då, o sen så är ju de ofta om vi skolar in 
små barn då pågår de här i två veckor, men det är bara tre dagar 
som föräldrarna är med men sen är barnen här den där kortare 
tiden” Respondent 2 

5.3 Uppleva verksamheten 
Respondent 7 berättar vidare om hur vårdnadshavare med ett annat språk än det 
svenska språket kan ha det svårt att komma in i förskolans verksamhet. 
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Respondenten anser det är viktigare för de vårdnadshavarna att få vara med under 
hela dagar i förskolan under den första tiden. Detta för att få insyn i hur 
verksamheten är uppbyggd och arbetar, samt de rutiner som finns i verksamheten.  

“Jag kan känna att det är ännu viktigare för dom vårdnadshavarna 
att få vara med i de olika situationerna som uppstår under veckan för 
att dom lättare ska förstå” - Respondent 7 

Respondent 3 nämner även en situation när en vårdnadshavare som inte pratade 
svenska fick vara med och uppleva dagarna i verksamheten, för på ett lättare sätt 
lära känna organisationen, förskollärarna och rutinerna som fanns i verksamheten. 
Förskolan gjorde här ett undantag för just denna vårdnadshavare för att göra 
övergången till den svenska förskolan så smidig som möjligt. Respondenten 
uttrycker även att det ofta är lättare att vara med och uppleva när språkbarriärerna 
gör att kommunikationen brister. 

“Så dom får uppleva det deras barn får uppleva, man får också tänka att även om vi 
kan kommunicera så är ju det här kanske väldigt långt ifrån det dom har erfarenhet 
av från sin egen förskoletid eller skoltid att de får lära känna organisationen och 
oss pedagoger genom att vara med”- Respondent 3  

Respondent 1 och 5 nämner ingenting om hur vårdnadshavarna kan få vara med och 
uppleva dagen för att lättare komma in i organisationen och rutiner. Respondent 8 
nämner snabbt att vårdnadshavarna gärna får komma in i miljön och verksamheten 
under lämning och hämtning av barnen men går inte in djupare på hur 
vårdnadshavarna kan få uppleva verksamheten. Respondent 6 nämner även för att 
introducera vårdnadshavare i verksamheten har de föräldramöten, utvecklingssamtal 
och inskolningssamtal. Under föräldramöten som deras rektor håller i där de enligt 
respondent 6 tycker att chefens powerpoints är tydliga och strukturerade som kan 
hjälpa vårdnadshavarna att komma in i organisationen.   

“Vi har föräldramöten som (….) vår chef håller i då och där är hon 
väldigt bra, hennes powerpoints är väldigt bra måste jag säga, 
väldigt tydliga och strukturer och organisationen det går vi igenom 
vid inskolningssamtalet eller uppföljningssamtalet eller 
utvecklingssamtal“ - Respondent 6  

Respondent 4 uttrycker att vårdnadshavarna gärna får vara med i förskolan men 
uttrycker hur svårt det kan vara att få med alla vårdnadshavare in i verksamheten. 
Under inskolningen så har dom även som respondent 2 nämt en föräldraaktiv 
inskolning under tre dagar där vårdnadshavarna får en inblick i hur verksamheten 
fungerar. Respondent 4 nämner också hur de har tagit hjälp av modersmålsstödjare 
vid inskolningen, men hur detta kan skapa förvirring om inte denna personen inte 
har en inblick i hur verksamheten fungerar.  

“Sen under vår inskolning är föräldrarna med i tre dagar, då får 
dom lite insyn i vår verksamhet om hur det fungerar och så. Om dom 
vill. Men vissa saker är svårt att förklara, när en av familjerna här 
nu skulle börja hade vi med oss en modersmålsstödjare som skulle 
vara med och förklara. Men jag upplevde att han inte kunde så 
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mycket om hur förskolan fungerar utan han översatte lite sådär”       
-Respondent 4 

Flera av respondenterna belyser sammanfattningsvis hur det kan underlätta för 
vårdnadshavare att få komma in och uppleva verksamheten för att skapa en 
uppfattning hur man arbetar och vad det finns för rutiner. Det kan gå till på olika 
sätt, som att vara med under en dag på förskolan, inskolningen, komma in en kort 
stund under lämning/hämtning eller utvecklingssamtal och föräldramöten. 

5.4 Olika former av översättare 
Fler av respondenterna beskriver olika former av översättare/tolk som släkt, vänner, 
äldre barn, modersmålsenheten där modersmålsläraren finns, mottagningsenheten, 
telefontolk, kommunen, språkverkstaden och nedskriven information om det är 
något förskollärarna vill förmedla. De olika översättarna blir uppdelade i 
underrubriker extern och intern översättare. Interna översättare är mer privata 
översättare exempelvis familj och vänner och externa översättare är utomstående 
översätter som mottagningsenheten, telefontolk och kommunen. 

5.4.1 Interna översättare 
Alla respondenter beskriver hur dom använt sig av någon form av intern översättare. 
Respondent 5 beskriver hur dom ofta använder barnet som länk mellan 
vårdnadshavare och förskollärare. Detta gör även barnet mer delaktig i vad som sägs 
och kan uttrycka sina åsikter. Respondenten uttrycker även hur viktigt det är att inte 
prata över huvudet på barnet och tycker därför att använda barnet som länk är ett bra 
sätt att få även dem med i kommunikationen. Respondent 1 uttrycker också att man 
kan använda sig av barnet i kommunikation med vårdnadshavare för att beskriva 
vad som hänt under dagen i förskolan.  

“Och att få med barnet, vid exempelvis hämtning. Få med barnet i 
kommunikationen om vad man gjort under dagen. Så blir det som en 
länk och då blir det ju kanske mer att man kommunicerar med barnet 
men det blir ju ändå en länk till föräldern och jag tänker att 
använder man barnet på det sättet vid hämtning eller lämning så 
växer ju barnet också av att man blir sedd och använd och att man 
inte bara som vårdnadshavare och pedagog pratar över huvudet på 
barnet”- Respondent 5  

Respondent 3 beskriver att många familjer är kreativa när det kommer till tolk, dom 
har haft med sig bland annat grannar, andra familjemedlemmar och äldre syskon vid 
utvecklingssamtal när det är mycket information som ska tas in. Dock är detta något 
som respondent 3 betonar är på familjens eget initiativ eftersom förskolan har en 
hård sekretess och tystnadsplikt men även att de inte är utbildade översättare. 
Respondent 8 beskriver även hen att många familjer använder sig av exempelvis 
äldre syskon för att översätta, eller familjemedlemmar som varit i Sverige längre 
och har lättare att förstå det svenska språket. Respondent 4 beskriver också hur en 
av familjerna har en nära vän som brukar ringa till förskolan för att förmedla 
information och för att få information. Här betonar även respondenten att dom fått 
till sig av rektorn att inte ge ut för mycket information till denna personen eftersom 
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även det bryter mot sekretessen och GDPR, eftersom dom egentligen inte kan veta 
vem det är som ringer.  

Respondent 2 beskriver också att flera vårdnadshavare ibland har någon äldre 
släkting som kan hjälpa till att översätta om det är något som behövs tas upp eller 
om dom har några frågor gällande förskolan eller liknande. 

“ibland kanske dom har någon släkting som har varit här längre om 
det är nåt man behöver ta upp”- Respondent 2 

“Eller liksom äldre syskon är med o då har de ju varit valt själva av 
familjerna att använda de sättet, de är ingenting jag kan uppmuntra 
för jag vet ju inte heller att de är en säkerställd tolkning som blir 
korrekt “- Respondent 3  

“Har en vän som dom ringer ibland och som även ringer till oss 
ibland och förmedlar information. Men där har vi ju också GDPR, 
och vi får inte säga vad som helst till den på andra änden av 
telefonen för vi vet ju egentligen inte vem det är”     - Respondent 4  

Att skicka med dokument och skriva lappar med information hem är enligt sex av 
åtta respondenter ett smidigt sätt att förmedla viktig information. De flesta familjer 
har ofta någon nära hemmet som kan hjälpa till att översätta dessa lappar, vilket gör 
att informationen når ut utan att det blir något missförstånd. Respondent 8 beskriver 
även hur ett äldre syskon som kanske varit i Sverige en längre tid kan hjälpa till att 
översätta dokument och veckobrev som skickats med hem. Att få en skriven lapp 
underlättar även för många vårdnadshavare att komma ihåg vad det var som 
förskolläraren egentligen sa. Men även här trycker förskollärarna på att de får vara 
försiktiga med vad man skriver och att man inte skriver ner personlig information 
eller något annat som är sekretessbelagt eftersom det då troligtvis kommer 
översättas av en utomstående part. Respondent 7 beskriver hur en familj använde en 
kollega till pappan som översättare.  

“Jag har även skrivit ner på lappar till föräldrarna, en av 
vårdnadshavarna jag har nu har sagt att dom har möjlighet att få det 
översatt med någon som jobbar med pappan. Så det har varit 
smidigt, för att kunna få ut informationen”- Respondent 7  

“Det jag kan tillägga är att om det inte är något som är akut kan 
man skriva på svenska då väldigt light svenska, förenklad svenska 
och skicka med lappen hem. Det brukar vara någon i familjen som 
kan svenska eller någon av släktingarna som kan översätta. vi har 
mycket kontakt med familjerna, vi känner många familjemedlemmar 
som vi kan ta hjälp av om det behövs. Men det är ju som sagt var 
inget som är känsligt utan det är mer det här dagliga”- Respondent 1  

“nära familjer som vi har haft har haft äldre barn som kanske kom 
till Sverige först…. och som har varit här ett tag och som kan 
översätta också lite….  så då har dom också fått veckobrevet eller så 
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har föräldrarna visat veckobrevet så kan dom översätta åt dom 
också” - Respondent 8  

Fler av respondenterna förklarar att de använder sig av externa översättare för att 
översätta dokument till andra språk än svenska, men respondent 6 beskriver hur hen 
har översatt dokument själv till engelska utan någon extern översättare. Men att det 
blir svårare med översättning till andra språk eftersom varken respondenten eller 
kollegor har den kompetensen, hade dom dock haft det hade dom gjort det.  

“jo, jag satt med det, lite längre tillbaka, så då satt jag och skrev av 
och översatte så att all information skulle komma rätt så att alla 
skulle förstå …….  Naij för där blir det lite svårare eftersom att jag 
inte besitter den kunskapen eller någon av mina kollegor, hade vi 
haft liksom någon personal som faktiskt har det språket hade de ju 
varit superbra, då kan den hjälpa till liksom, nej i dagsläget har vi 
inte de tyvärr” -Respondent 6 

Interna översättare kan se ut på olika sätt, men det dom har gemensamt är att det kan 
underlätta för att nå ut till vårdnadshavarna när språkbarriärer göra att viktig 
information inte når fram. Att använda sig av ett äldre syskon, någon släkting, 
kollega eller använda sig av barnet i kommunikationen kan underlätta för 
vårdnadshavarna. Respondenterna betonar även sammanfattningsvis att 
förskollärare måste vara försiktig med vad man säger till de interna översättarna 
eftersom förskolan går under en hård sekretess och tystnadsplikt. 

5.4.2 Externa översättare 
Även här uttrycker respondenterna att de har använt sig eller att någon kollega har 
använt olika former av externa översättare.  

Respondenterna 1,2,3,4,7 uppmärksammar en osäkerhet med att använda 
exempelvis en telefontolk eller en utomstående tolk på grund av osäkerheten med att 
tolken eventuellt inte har någon egen erfarenhet av förskolan men även att det finns 
många olika dialekter i de flesta språken och de blir då inte alltid rätt översatt.  

“Det finns ju olika dialekter och så i språk, även om det bara är ett 
språk så finns det ju olika grenar. Vi föredrar att ha den kontakten 
ansikte mot ansikte, det känns mycket bättre.” - Respondent 1 

Respondent 7 och 4 upplever att de som kommer utifrån och ska tolka ofta inte har 
någon egen erfarenhet av förskolans verksamhet och kan därför göra att 
översättningarna inte blir helt sanningsenliga med hur verksamheten faktiskt är. 
Men respondent 2 och 3 uttrycker istället endast osäkerheten om översättningen blir 
korrekt gjord eller inte eftersom att personalen på förskolan inte kan deras språk. 

“när en av familjerna här nu skulle börja hade vi med oss en 
modersmålsstödjare som skulle vara med och förklara. Men jag 
upplevde att han inte kunde så mycket om hur förskolan fungerar 
utan han översatte lite sådär” - Respondent 4 
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“Och sen hänger det mycket på tolken, vi vet ju inte riktigt hur dom 
översätter vi förstår ju inte deras språk” - Respondent 2 

Men respondent 6 tyckte det var jättebra med telefontolk eftersom att hen ansåg att 
väldigt mycket information inte hade framkommit utan tolken. Vårdnadshavaren var 
väldigt tacksam efter utvecklingssamtalet när de hade använt tolk. Respondent 8 
tyckte i början att de var svårt med tolk och hur man skulle göra för att skapa en 
förståelse på bästa sätt men efter ett tag så hade det blivit mycket enklare och var ett 
bra komplement i kommunikationen med de vårdnadshavare som inte kunde 
svenska.  

“och jag har haft telefontolk en gång innan och det var jättebra, den 
föräldern var så tacksam över det, hon sa det efteråt, det var jättebra 
att ni hade de här” - Respondent 6 

“jag är inte så van med det heller det var ju dom första mötena jag 
hade med tolk var svårt och hur man skulle göra med telefontolk, 
men ju mer man arbetar med det ju lättare blir ju det också, jag vet 
nu hur man ska prata och berätta och förklara” - Respondent 8 

Respondent 5 nämner lite snabbt om att de har använt muntliga externa tolkar, men 
de nämner istället att dokument skulle kunna översättas. Respondent 1 och 3 tar 
hjälp av mottagningsenheten där modersmålslärare befinner sig och kan hjälpa till 
och översätta dokument vid behov. Men respondent 3 uttrycker att de måste ha 
framförhållning för att de ska kunna översätta dokumenten eftersom det kan ta 
längre tid att få dem översatta.  Respondent 4 säger att de tar hjälp av 
språkverkstaden för att översätta dokument. Respondent 7 och 8 säger att det 
kommer ut översatta dokument från kommunen när det kommer en familj som inte 
pratar svenska eller har ett annat modersmål för att underlätta inskolningen.  

“Dom får ut lappar, och sen har jag bett att få det översatt så dom 
får en på till exempelvis polska. Det sköter kommunen, om man vill 
ha på vissa språk så kan man be att få det översatt på det språket.” - 
Respondent 7 

“vill vi få saker översatta så kan vi vända oss till mottagningsenheten 
där alla modersmålslärare finns, men då gäller det att ha 
framförhållning” - Respondent 3 

Respondenterna har skilda åsikter och uppfattningar om att använda sig av en extern 
översättare. De har både positiva och negativa synvinklar, en positiv synvinkel är att 
användning av en extern översättare underlättar i kommunikationen. Samtidig kan 
det finnas en negativ syn på en extern översättare genom att till exempel en tolk inte 
vet hur verksamheten fungerar och inte kan översätta det som förskolläraren säger 
till översättaren. Fler av respondenterna beskriver även sammanfattningsvis hur man 
kan ta hjälp av olika externa översättare för att få dokument, brev och information 
översatta till det språk som behövs, vilket förskollärarna uttrycker underlättar för 
båda parter när språkbarriärer brister. 
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6 Sammanfattning resultat och analys 
Majoriteten av förskollärarna anser att kroppsspråket kan underlätta kommunikation 
med vårdnadshavare som inte pratar svenska eftersom att det kan tydliggöra och 
minska språkbarriären. 

Översättningsappar kan vara ett osäkert översättningsverktyg, men bilder som visar 
olika fenomen såsom vad som har hänt under dagen på förskolan och bilder på 
föremål kan fungera som hjälpmedel i kommunikation med vårdnadshavare som 
inte pratar svenska. 

I kommunikation med vårdnadshavare och förskollärare kan externa och interna 
översättare användas för att underlätta förståelsen mellan de båda parterna. 

För att vårdnadshavare ska få en ökad förståelse för förskolans verksamhet kan de 
med fördel vara med i verksamheten under en tid. 
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7 Diskussion 
Under arbetets gång har det varit svårt att hitta tidigare forskning om ämnet utifrån 
syftet som undersökningen vilar på. Antagligen finns det tidigare forskning om hur 
förskollärare på bästa sätt kommunicerar med vårdnadshavare som har ett annat 
språk än det svenska språket. Dock är det troligen bieffekten av undersökning och 
forskning utifrån ett barnperspektiv. Under arbetets gång har vi sökt i olika 
databaser och forum för att hitta forskning som kan knytas till syftet och 
frågeställningen, vi har även tagit hjälp av sökhjälpen på Linnéuniversitetet men 
med liknande slutresultat. Därför har vi även använt oss av Skolverket, 
styrdokument för förskolan, kursböcker och studentlitteratur för att få en djupare 
förståelse varför och hur förskollärare ska kommunicera på ett givande sätt med 
vårdnadshavare som inte pratar svenska. Ämnet är troligtvis så aktuell att forskning 
är påbörjad men inte avslutad och därför är det svårt att hitta forskning som kan 
knytas och sammankopplas till frågeställningen och syftet med vår undersökning. 
Skolverket och de styrdokument som finns för förskolan uttrycker dock hur viktigt 
det är att göra alla vårdnadshavare delaktiga men det lämnas ett tolkningsutrymme 
som är stort och ger inga definitiva hjälpmedel för förskollärarna i verksamheten hur 
de faktiskt kan göra. 

7.1 Kroppsspråk 
En kommunikation som sker ansikte mot ansikte kan öka förståelsen för innehållet i 
informationsutbytet. Vår undersökning visar på att förskollärare till stor del anser att 
en kommunikation ansikte mot ansikte kan minska missförstånd mellan 
förskollärare och vårdnadshavare eftersom förskollärarna kan använda sitt 
kroppsspråk. Men Dimbleby & Burton (1999) skriver dock att kroppsspråk kan vara 
varierande utifrån vilken kultur människor kommer från. Exempelvis kan respekt i 
någon kultur vara att man står nära sin samtalspartner, men i Sverige så är det mer 
respektgivande att ge varandra utrymme. Men för att förskollärare ska kunna skapa 
en egen förståelse för vårdnadshavare och deras kultur menar Jordan m.fl. (1998) 
hur de kan göra det genom det informella samtalet. Eftersom i det informella 
samtalet har förskolläraren större möjlighet att skapa kunskaper om olika kulturer, 
traditioner och seder som familjerna har och kan då göra att förskollärarna och 
vårdnadshavarna skapar en gemensam förståelse för varandras kroppsspråk. 
Förskollärare kan använda sitt ansiktsuttryck i kommunikation med vårdnadshavare 
som inte pratar svenska för att förstärka eller förtydliga något som exempelvis 
känslouttryck när stövlarna inte passar. Detta kan styrkas med det som Rempland 
(2004) skriver om att människan redan kan ha börjat kommunicera innan de ens har 
uttryckt ett ord eftersom känslouttryck så som glädje och sorg med flera visas i ens 
ansikte och kroppsspråk som andra människor kan avläsa innan man börjat tala. 
Därför kan förskollärare medvetet använda sig av sina ansiktsuttryck för att 
förstärka det dom ska säga om den verbala språkbarriären är för stor.  

I intervjuundersökningen synliggörs det att kroppsspråket kan nyttjas som ett 
hjälpmedel eftersom förståelsen kan öka för vårdnadshavarna när information ska 
utbytas i vardagssituationer. Detta eftersom det kan underlätta att visa eller peka på 
olika föremål som konversationen handlar om. Kroppsspråket enligt Dimbleby och 
Burton (1999) är en icke verbal form av kommunikation som kan påverka hur 
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exempelvis vårdnadshavarna uppfattar information. Vuorinen, Sandberg, Sheridan 
och Williams (2014) nämner även vikten av förskollärarens förmåga att använda 
sina kompetenser i kommunikationen med vårdnadshavarna och på så sätt anpassa 
sitt sätt att uttrycka sig efter vad varje individ behöver. Om förskollärarna då 
använder sig av sitt kroppsspråk i kommunikationen med vårdnadshavare som inte 
behärskar det svenska språket kan de vårdnadshavarna få samma möjligheter till 
delaktighet i förskolans verksamhet. Eftersom vårdnadshavarna med hjälp av 
förskollärarens kroppsspråk kan få ut viktig information i samtalet.  

En icke verbal kommunikation med de vårdnadshavare som inte behärskar det 
svenska språket kan ersätta den muntliga kommunikationen. Det framkom även 
specifikt i en intervju att den verbala kommunikationsformen kan ersättas med den 
ickeverbala kommunikationsformen. Rempland (2004) understryker också att 
kroppsspråket kan ersätta den verbala kommunikationen med hjälp av gester och 
kroppshållning. Förskollärare kan exempelvis förstärka vad de vill förmedla med 
hjälp av gester och kroppsspråk. Förskolläraren kan exempelvis när hen ska säga nej 
eller ja så skakar respektive nickar förskolläraren på huvudet för att 
vårdnadshavaren som inte kan det svenska språket ska förstå utan det verbala 
språket. 

7.2 Digitala verktyg 
Översättningsappar kan vara ett osäkert verktyg att använda i förskolans verksamhet 
eftersom översättningsappar kan göra felaktiga översättningar och skapa en 
förvirring mellan de olika samtalspartnerna. Om man använder sig av olika 
översättningsappar i kommunikation med vårdnadshavarna så framkom det i 
undersökningen att förskollärarna har haft erfarenheter med att det blivit fel 
översatt. Om förskollärare enligt Harju och Tallberg Broman (2013) använder ett för 
svårt språk eller ett språk som inte vårdnadshavare förstår kan relationen mellan de 
båda parterna skadas. Det menas då med att om informationen inte framkommer så 
som det var menat kan vårdnadshavarna tappa förtroendet för förskollärarna. Om 
översättningarna blir fel och vårdnadshavarna tappar förtroendet för förskollärarna 
kan det även enligt Arnold, Zeljo, och Doctoroff (2008) leda till att barnen inte 
känner sig trygga på förskolan. Eftersom enligt dom så är barnens trygghet påverkad 
om vårdnadshavarna känner en trygghet.  

Användning av bilder i kommunikationen med vårdnadshavarna som inte kan det 
svenska språket kan förtydliga och minska missuppfattningar. Undersökningen 
påvisar att bilder är ett bra stöd i kommunikationen med vårdnadshavarna för att 
minska missuppfattningar som kan ske i kommunikationen när språkbarriärer kan 
göra det svårt. Nilsen (2014) beskriver hur användandet av en lärplatta kan se ut och 
hur lärplattan kan användas med barnen och till viss del hur dokumentation som har 
gjorts kan användas på exempelvis utvecklingssamtal med vårdnadshavare för att 
visa barnens tid på förskolan. En tolkning kan då vara att lärplattan kan användas till 
att hitta en gemensam förståelse i den vardagliga kommunikationen mellan 
förskollärare och vårdnadshavare. Detta genom att visa bilder, filmklipp från dagen 
men också visa bilder på föremål då lärplattan kan vara som en liten data. I 
myndighetstexten av Andersson (u.å.) om digitala verktyg i lärande styrks även det 
som Nilsen (2014) skriver om att lärplattan kan ge vårdnadshavare en tydligare 
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inblick i förskolans verksamhet så som förskollärarna i undersökningen tryckte på 
att lärplattan kunde göra.    

Bilder kan skapa en känsla av gemensamhet och delaktighet i förskolans verksamhet 
för alla vårdnadshavare. Undersökningen visar att användning av bilder på 
exempelvis flaggor och ord kan ge en känsla av gemenskap och tillhörighet för alla 
vårdnadshavare även de som inte pratar svenska. Det är något som Gruber och Rabo 
(2014) tydliggör att alla vårdnadshavare ska få möjlighet till delaktighet i förskolans 
verksamhet och hur viktigt det är att en sådan känsla infinner sig. Även Lunneblad 
(2018) tar upp betydelsen av det undersökningen kom fram till, att alla 
vårdnadshavare ska få känna sig delaktiga och att de har en betydande roll i 
förskolan. Även om det inte står specifikt hur vårdnadshavare ska känna sig 
delaktiga i förskolans verksamhet i litteraturen så är det något undersökningen tar 
upp utifrån förskollärarnas erfarenheter. 

7.3 Översättare 
Om vårdnadshavare tar hjälp av en intern översättare i kommunikation så bör 
sekretessen beaktas. Vårdnadshavare som inte pratar svenska kan ofta ta hjälp av 
personer i sin närhet för att hjälpa till i kommunikationen men något som enligt 
förskollärarna i undersökningen bör ta hänsyn till är sekretessen. Enligt skollagen 
och Olsson (2017) så måste förskollärarna ta hänsyn till sekretessen eftersom alla 
inom skolväsendet har tystnadsplikt för att värna om allas integritet och skydda 
individens privatliv och inte överlämna privat information till obehöriga om inte 
vårdnadshavare samtycker till det. Eftersom vårdnadshavare ibland vill ta hjälp av 
andra i sin närhet, som exempelvis familjemedlemmar, syskon, grannar eller 
liknande som kan det svenska språket bättre så är det något som förskollärarna bör 
ta hänsyn till och använda sig i den mån det går. Detta kan jämföras med vad Jordan 
m.fl. (1998) skriver hur viktigt det är att se vilka personer som kan ha en betydande 
del i barnets liv och på så sätt underlätta barnets tid på förskolan. I barnets vistelse 
på förskolan så ingår det även kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare 
och då kan förskollärare som de i undersökningen gjorde använda sig av både barnet 
och personer i deras närhet för att skapa en givande kommunikation.  

Extern översättare kan vara ett bra verktyg men ibland kan deras kunskaper om 
förskolans verksamhet brista och då kan det eventuellt inte bli en korrekt 
översättning. Extern översättare eller tolk kan upplevas både positiv och negativ. 
Vissa i undersökningen hade haft bra erfarenheter med översättare som kom utifrån 
och att använda sig av tolk som ett redskap för att få ut viktig information. 
Markström och Simonsson (2018) skriver även i sin bok om vikten av att använda 
sig av en tolk i samtalen med vårdnadshavare för att informationsutbytet ska fungera 
på ett korrekt sätt. Detta tydliggörs också med att tolk kan användas för att få fram 
vårdnadshavarnas frågor och funderingar på ett meningsfullt sätt.  

Översättning av dokument är ett bra hjälpmedel i kommunikationen för att hjälpa 
vårdnadshavarna få en bild och kunskap om förskolans verksamhet. Jordan m.fl 
(1998) nämner hur viktigt det är för förskollärare att vara förbereda i sitt arbete 
eftersom då kan ett samspel som gynnar alla inblandade skapas. Att vara förberedda 
kan då vara en avgörande del i hur vårdnadshavarnas bild och kunskap om 
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verksamheten växer fram. Läraren bör enligt Jordan m.fl (1998) se över vilket språk 
som är lättast att översätta från för att minska missförstånd mellan de olika parterna 
men även för att främja vårdnadshavarnas funderingar och tankar kring 
verksamheten. Detta kan kopplas till det som förskollärarna i undersökningen menar 
med att översätta dokument till vårdnadshavarna för att underlätta för dem att 
komma in i organisationen av förskolan och få en bild i hur verksamheten fungerar. 
Även Gruber och Rabo (2014) skriver om hur viktigt det är att ta tillvara på alla 
olika språk i förskolan för att främja språkförståelsen, vilket ger vårdnadshavarna en 
väg in i verksamheten. Genom att översätta dokument som finns i verksamheten på 
vårdnadshavarnas olika språk kan det hjälpa vårdnadshavarna att få en bild av hur 
förskolans verksamhet fungerar.  Här blir även förskollärarnas kompetens 
avgörande för hur vårdnadshavarnas bild av verksamheten blir och att det är viktigt 
att som förskollärare kunna vara föränderlig och kunna anpassa sig till 
vårdnadshavarna. 

7.4 Uppleva verksamheten 
En inskolning där vårdnadshavare får vara med och uppleva kan skapa en trygghet 
för vårdnadshavarna då de får vara med och se vad som händer i förskolans 
verksamhet. Detta är även något som Tallberg Broman (2009) lyfter i sin 
avhandling hur viktigt det är för vårdnadshavare att faktiskt ha en uppfattning om 
förskolans verksamhet genom att vara delaktig i barnets skolgång. Förskollärarna i 
undersökningen uttryckte dock svårigheten med att få vårdnadshavarna delaktiga i 
förskolans verksamhet där de kan få uppleva vad barnen får uppleva. Jordan m.fl. 
(1998) skriver även att förskollärare inte kan tvinga vårdnadshavarna till en 
kommunikation. Vårdnadshavarna ska inte heller behöva känna sig pressade att 
delta utan endast göra det för dom faktisk vill vara delaktiga. När vårdnadshavare 
får vara med och uppleva förskolans verksamhet kan de få egna uppfattningar om 
förskolan och hur barnen har det och kan då bli trygga att lämna sina barn på 
förskolan (Arnold, Zeljo, och Doctoroff, 2008).  Jordan m.fl. (1998) uttrycker även 
alla familjers olikheter i familjekonstellationer där vissa av personerna har olika 
delaktigheter i barnets liv eventuellt beroende på kulturen familjen kommer från. 
Därför är det viktigt när barnets vårdnadshavare blir inbjudna till förskolans 
verksamhet att även se vilka fler i barnets liv som har en betydande roll för hens tid 
på förskolan. Kommunikationen med vårdnadshavare som inte pratar det svenska 
språket ska vara som med alla vårdnadshavare individuell, beroende på individen. I 
undersökningen framkom det från förskollärare att samverkan mellan hem och 
förskola bör vara individanpassad där förskollärarnas arbetssätt bör vara föränderlig 
beroende på vilka individer de kommunicerar med. Engdahl & Ärlemalm- Hagsér 
(2015) uttrycker förskollärares ansvar i att allas olikheter respekteras och det är även 
något som Skolverket (2018) uttrycker. Allas olikheter ska tas hänsyn till och alla 
individers olika behov ska tillgodoses i den mån det går. Så i förskolans verksamhet 
ska förskolläraren anpassa sitt sätt att kommunicera med olika vårdnadshavare för 
att även de vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket kan få vara delaktiga 
i sitt barns tid på förskola. 
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8 Pedagogiska implikationer 
De implikationer undersökningen kan innebära för förskoleverksamheten är att 
förskollärare och annan personal eventuellt känner sig tryggare i kommunikation 
med vårdnadshavare som inte pratar det svenska språket. Kommunikationen kan bli 
mer gynnsam när en förståelse mellan parterna skapas, och hjälpmedel i 
kommunikationen hjälper till att bryta svårigheterna i språkbarriären. 

9 Förslag på fortsatt forskning 
Forskare och verksamma inom förskolans verksamhet skulle kunna skapa ett 
arbetssätt som är byggt på beprövad erfarenhet där undersökningen får en större 
geografisk spridning. Först och främst i Sverige men sen eventuellt även i andra 
länder. Det kan även behövas att forskare har kritiskt granskat påståendet så att en 
vetenskaplig grund kan skapas.  

En vetenskaplig grund kan då i detta fall ge förskollärare en bakgrund till varför de 
ska arbeta på ett visst sätt och vilka fördelar och nackdelar som arbetssättet kan 
frambringa. 
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Bilaga 1: Missiv  

Hej, 

Vi är två förskollärarstudenter på Linneuniversitet i Kalmar. Vi har nu börjat skriva 
vår C-uppsats och vårt syfte är att uppmärksamma hjälpmedel utifrån förskollärares 
erfarenheter i kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare som har 
ett annat språk än svenska när tolk inte finns tillgänglig. 

 

Vi undrar därför om vi skulle få komma ut och intervjua en eller två av era 
förskollärare om detta, och ha möjligheten att hjälpa oss hjälpa er genom att deras 
erfarenheter och tankar tas tillvara på.  

 

Med vänliga hälsningar Julia Karlsson och Linnéa Andersson 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett  

Samtyckesblankett för att delta i undersökningen med syftet: 

Syftet är att uppmärksamma hjälpmedel utifrån förskollärares erfarenheter i 
kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare som har ett annat språk 
än svenska när tolk inte finns tillgängligt. 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 
personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 
kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 
bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är ditt namn och mejl. Dina 
personuppgifter kommer behandlas till och med senast 31/3–2020 varefter de 
raderas.   

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 
synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 
lämnas till Datainspektionen. 

  

………………………………                ……………………………… 

Underskrift                                                Ort och datum 

  

……………………………… 

Namnförtydligande 

  

Kontaktuppgifter: 

Julia Karlsson 

Jk223dg@student.lnu.se 

Linnéa Andersson 

La223as@student.lnu.se 

Handledarens namn: Jan Perselli 

Jan.perselli@lnu.se 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

Vilken erfarenhet har du av att kommunicera med vårdnadshavare som inte pratar 
svenska?  

Vad upplever du är svårigheten med kommunikationen med vårdnadshavare som 
inte pratar det svenska språket?  

Vad har ni för hjälpmedel för att underlätta kommunikationen med vårdnadshavare 
som inte pratar svenska i vardagssituationer? 

Hur underlättar ni för vårdnadshavare som inte pratar svenska, att kunna komma in i 
organisationen/ rutiner på förskolan?  

Har du något som du vill tillägga om hjälpmedel i kommunikationen med de här 
vårdnadshavarna 


